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Kính gửi Quý Phụ huynh, 
 
Xin nồng nhiệt chào mừng các Quý vị Phụ huynh cùng các con quay trở lại trường. 
Tất cả chúng ta đã đều vô cùng háo hức chờ đợi ngày các con quay trở lại trường  - 
ngày mà toàn trường sẽ lại tràn ngập năng lượng cùng tiếng cười của các con, và 
ngày này cuối cùng cũng đến. 
 
Các con đã nhanh chóng làm quen và ổn định với giờ giấc sinh hoạt tại trường, cũng 
như tham gia vào nhiều hoạt động học tập thú vị. 
 
Tuy thời gian của Học phần 4 không dài nhưng hứa hẹn sẽ rất đáng nhớ, với các sự 
kiện đặc biệt như Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, hoạt động chụp ảnh cuối năm, chương 
trình làm quen với nước và rất nhiều các hoạt động thú vị khác. 
 
Nhà trường cũng rất vui mừng được chia sẻ với Quý vị về phòng STEM mới tại trường, 
được trang bị đầy đủ các đồ dùng hiện đại, thiết kế riêng cho lứa tuổi mầm non. Điều 
này giúp các con có cơ hội khám phá, trải nghiệm công nghệ mới, cũng như giúp tạo 
cho các con một nền tảng vững chắc, giúp các con tự tin hơn với những tiết học kỹ 
thuật và công nghệ ở các lớp lớn hơn. 
 
Bên cạnh đó, Nhà trường cũng xây dựng một phòng riêng cho các hoạt động Âm 
nhạc. Âm nhạc là một trong những nội dung quan trọng ở trường mầm non, giúp các 
con tìm hiểu về nhịp điệu, âm vần, cũng như phát triển các kỹ năng nghe nói. 
 
Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của Quý Phụ huynh trong 
suốt thời gian qua, và rất mong sẽ được tiếp tục được đồng hành cùng Quý vị và các 
con trong năm học tới. 
 
Hiệu trưởng 
Stephanie C. Mills 
 
 
Các sự kiện sắp tới: 
  
Thứ Hai, ngày 2 tháng 5 và Thứ Ba, Ngày 3 tháng 5: Nghỉ lễ 
Thứ Tư, ngày 4 tháng 5: Bắt đầu chương trình Làm quen với nước  
Thứ Ba, ngày 24 tháng 5 và Thứ Tư, ngày 25 tháng 5: Chụp ảnh cuối năm 
Thứ Tư, ngày 1 tháng 6: Ngày Quốc tế Thiếu nhi
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TÌM HIỂU SỐ HỌC TẠI LỚP K2  

 
      Học sinh các lớp K2 đã trở nên tự tin hơn khi học về 
các con số và phép đếm. Đây là một kỹ năng quan trọng 
và phụ huynh cũng có thể giúp đỡ các con tại nhà bằng 
cách cho con một số vật dụng, ví dụ như 8 cái thìa, và 
hướng dẫn các con đếm. Trong khi đếm, Quý vị hãy 
khuyến khích các con lần lượt chỉ vào từng đồ vật hoặc 
di chuyển đồ vật từ bên này sang phía bên kia. 

 
Tổ chức trò chơi là 
một cách thú vị để 
củng cố nội dung 
học về các con số.  
Các con có thể học 
và chơi trò chơi 
câu cá bằng cách 
sử dụng cần câu 
để câu cá và gọi 
tên các con cá 
được đánh số 
khác nhau. 

 
       Các con 
cũng thích được 
tham gia các trò 
chơi trực tuyến, 
tìm các số khác 
nhau cũng như 
ghi nhớ các con 
số, so sánh và 
kết hợp để tìm 
ra các cặp khác 
nhau. 
                                                           

Khi cùng các con hoạt động 
với các con số, Quý Phụ 
Huynh có thể thi thoảng tạm 
dừng để con có thời gian suy 
nghĩ về  câu trả lời thay vì để 
các con chỉ đọc mà không 
nghĩ. Thêm vào đó, sẽ rất tốt 
cho các con tập đếm xuôi và 
đếm ngược từ các số khác 
nhau, ví dụ, bắt đầu đếm từ 6 
thay vì bắt đầu từ 0 hay 1. 
 
 

 
 

 
CÁC HỌC SINH NHỎ TUỔI NHẤT TẠI TRƯỜNG  

 
Lớp Puppy đã 
bắt đầu đi học 
đầy hào hứng và 
không khóc 
nhiều. Các con 
đã quen với giờ 
giấc sinh hoạt tại 
lớp, cũng như 
đang học cách 
chơi và chia sẻ 
cùng các bạn. 
 
 

Một kỹ năng rất quan trọng mà Nhà trường tập trung 
cho lứa tuổi nhà trẻ là sự phát triển các kỹ năng vận 
động tinh. Thông qua việc 
củng cố sức mạnh ở cơ tay 
của các con, các con có thể 
hoàn thiện các kỹ năng 
cầm nắm đồ dùng, từ đó có 
thể vẽ, tô và cắt dán. 
 
Để đạt được điều này, các 
con đã có cơ hội tham gia 
nhiều hoạt động phát triển 
kỹ năng như: bài tập giữ/ 
thả ngón tay, nắm tay, và 
các thao tác bàn tay. 
 

 
Quý vị có thể hỗ trợ 
các con củng cố thêm 
kỹ năng này ở nhà 
thông qua việc tạo cho 
các con nhiều cơ hội 
để sử dụng ngón tay, 
ví dụ như mở và đóng 
các đồ vật, sử dụng 
kẹp/ mắc để nhặt đồ 
vật, hay bóc các gói 
quà. 
 
 
 

 
 
 
 

Bản tin Tháng 4/2022 
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LỚP K1 KHÁM PHÁ PHÒNG STEM MỚI 

 

 
       Nhà trường đã mở một phòng STEM mới trong năm 
học 2021-2022. 
               
       Tại đây, các con được tập trung tham gia các hoạt 
động khám phá khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán 
học trong một không 
gian riêng. Bên cạnh 
đó, có một không gian 
riêng để làm việc cho 
phép các con  tham 
gia vào các dự án lớn 
mà  các thí nghiệm có 
thể được lưu trữ trong 
phòng STEM cho đến  
tiết học tiếp theo. 

 
Trong tuần học đầu 
tiên, các con tập 
trung vào việc nhận 
biết sự khác biệt 
giữa cuộc sống ở 
nhà và ở trường, 
cũng như sử dụng 
các vật liệu khác 
nhau trong phòng 
STEM để phân biệt 
các tòa nhà các 
nhau.  

Một phần quan trọng của hoạt 
động STEM là đặt ra những 
câu hỏi kích thích suy nghĩ 
như “Tại sao nhà và trường 
học trông khác nhau?”, “Làm 
cách nào chúng ta có thể giúp 
cho trường học tốt hơn nữa?”. 
 
 
 

 
 
 

 

 
LỚP DỰ BỊ TIỂU HỌC TÌM HIỂU TOÁN HỌC   

 
Trong các 
tiết học 
Toán, các 
thầy cô đã 
và đang rất 
cố gắng 
phát triển 
kỹ năng 
đếm cho 
các con. 

 
Các con bắt đầu với việc đếm 
xuôi và đếm ngược với bảng 
số khổng lồ. Với bảng số này, 
có thể dễ dàng nhận thấy mỗi 
liên hệ giữa các con số (ví dụ 
như sự giống và khác nhau 
giữa 11, 21, 31, 41,…). Các 
trò chơi đơn giản cũng được 
tổ chức, chẳng hạn như lăn 
đồ vật trên tấm thảm và gọi 
tên các con số cũng như gọi 
những con số trước đó. 
  

Sau đó, các con mở rộng 
kiến thức của mình thông 
qua việc đếm nhảy cóc (là 
tiền đề cơ bản cho việc học 
phép nhân). 
 
Các con được yêu cầu đếm 
theo nhóm 2, 3, 4, 5, và sử 
dụng các hình khối đễ hỗ trợ 
trong quá trình này.  

 
Kết quả 
sau đó 
được lưu 
lại và 

khái 
niệm này được củng cố bằng cách 
các con đặt đồ vật trên bảng số 
khổng lồ, để các con có thể dễ 
dàng trông thấy khoảng trống giữa 
các con số khi thực hiện đếm nhảy 
cóc. 
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HOẠT ĐỘNG VÒNG TRÒN TẠI LỚP NURSERY 

 
Hoạt động vòng tròn là khoảng thời gian quan trọng 
trong các lớp học. Đó là khoảng thời gian bắt đầu và kết 
thúc tiết học khi các con ngồi tập hợp lại cùng nhau. 

 
Trong thời gian 
này, các con có 
cơ hội được hợp 
tác cùng nhau, 
lắng nghe và trả 
lời các câu hỏi, 
học cách chờ tới 
lượt khi tham gia 
các trò chơi chia 
sẻ và tương tác 
với các nhịp 
điệu, vần điệu. 
 

Quý Phụ huynh có 
thể hỗ trợ con thực 
hiện các hoạt động 
vòng tròn tại nhà 
thông qua việc tổ 
chức các trò chơi 
đơn giản, ví dụ như: 
Đi theo người chỉ 
huy – cha mẹ có thể 
đi xung quanh, thực 
hiện một hành 
động, và con đi theo 
sau, sao chép hành động đó. Hoặc cha mẹ cũng có thể 
cho con quan sát một đồ vật có màu sắc nhất định, ví 
dụ như màu đỏ - và khuyến khích con tìm các đồ vật 
khác trong phòng có cùng màu. 

 

 
PHÒNG THỂ DỤC MỚI TẠI TRƯỜNG 

 
Năm học mới này 
trường đã xây dựng 
một Phòng Đa năng 
mới dành riêng cho các 
hoạt động thể chất và 
âm nhạc. 
Không gian rộng rãi 
trong nhà này giúp các 
con có điều kiện di 
chuyển và có trải 
nghiệm vận động thể 
chất tốt nhất. 
 
Đối với các lớp Dự bị 
Tiểu học, nội dung 
trọng tâm là phối hợp 

tay - mắt, một kỹ năng quan trọng không chỉ giúp phát 
triển vận động thô như ném bắt, mà còn cả các kỹ 
năng vận động tinh như xếp chữ, cắt dán và vẽ. 
 
Các lớp Dự bị Tiểu học đã và đang củng cố khả năng 
phối hợp tay - 
mắt bằng cách 
sử dụng cầu 
thăng bằng, 
khám phá nhiều 
cách khác nhau 
để di chuyển cẩn 
thận qua cầu 
trước khi khám 
phá các cách để 
di chuyển qua 
các vòng. 
 
Làm việc nhóm là một phần rất quan trọng trong thời 
gian học tại trường, vì thế các thầy cô cũng chú trọng 
phát triển các kỹ năng làm việc nhóm thông qua hoạt 
động sử dụng dù lớn để các con cùng hợp tác khéo 
léo giữ quả bóng không rơi xuống sàn. 
 

 

 

 

 

 

 


